
ATA 1319/2021 

Aos 21 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, na sala de sessões da Câmara de Nova Pádua, 

realizou-se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Maico Morandi, Giseli Boldrin Rossi, Deise 

Bunai, Lino José Peccati, Gilnei Smiderle (PP), Lara Borella, Leandro Martello (MDB), Antônio Rode 

(Republicanos), Vinícius Salvador (PSDB). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, 

deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que a vereadora Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um 

trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1318/2021. No Pequeno Expediente o vereador 

Vinícius Salvador relatou que esteve com o prefeito Danrlei e o Assessor da deputada Zilá do PSDB que 

tem um projeto para o cicloturismo que está em tramitação na câmara dos deputados. Agradeceu a secretaria 

de obras pelo atendimento da indicação para limpeza de lama em uma rua. O vereador Antônio Rode fez 

um cumprimento especial a vereadora suplente do Republicanos Jaque que este presente na sessão se 

preparando para assumir em uma oportunidade. Criticou a largura da calçada em frente da residência do 

Bortolo Baggio que não tem a largura exigida pelas normas, no qual nem uma cadeira de rodas cabe. 

Elogiou o trabalho de toda a admiração pública no município. A vereadora Deise Bunai comunicou que 

tinha preparado um discurso sobre cultura, mas como faleceu a amiga intima Franciele Toscan, não se sente 

à vontade pois está muito triste pelo ocorrido. Falou da pessoa e amiga e caridosa que Franciele sempre foi. 

A vereadora Lara Borella justificou as indicações propostas por ela, dando ênfase para indicação da 

receita federal e da prorrogação do concurso público. O vereador Gilnei Smiderle se solidarizou com as 

famílias de Gustavo Araldi pelo seu passamento onde conhece toda a família e também da família da 

Franciele Toscan, no qual era uma pessoa que tinha um brilho nos olhos. No Grande Expediente a 

vereadora Giseli B. Rossi afirmou que vem solicitando apoio de todos os vereadores para unidos 

buscarmos emendas parlamentares e tem dando resultado, agora quer ajuda para lutar pelo preço mínimo 

da uva. Relatou o levantamento do custo da uva que é bem elaborado pelos sindicatos. No ano passado o 

preço sugerido era de R$ 1,40 no qual não foi acatado. Frisou que não importa partido político, mas todos 

temos que defender os interesses de nossos munícipes. A vereadora Lara L. Borella também usou a 

tribuna para falar da falta de médico no posto de saúde. Disse que ficou analisando um Projeto de Lei 

aprovado na última semana que autorizava a contratação de empresa de equipe médica, e observou que 

havia muitas incoerências. Criticou a irresponsabilidade do Prefeito e disse que quem comanda está 

brincando com a população Paduense em deixar pela primeira vez o município sem médicos no posto de 

saúde, no qual não fez nenhuma contraproposta para o médico que saiu. Acusou ainda informações falsas 

relatadas pelo presidente Maico.  Na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, o projeto: Projeto 

de lei Nº 024, de 07 de junho de 2021 – Autoriza o Poder executivo a firmar convênio com a Associação 

de Turismo da Serra Nordeste – ATUASERRA, e dá outras providências. Foram aprovados ainda a 

seguintes indicações: INDICAÇÃO Nº 43 – A Vereadora Lara Lucatelli Borella, MDB, indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, a instalação de redutores, de velocidade, com a devida sinalização nas proximidades 

das residências próximo a empresa de Darci Grazziotin, junto ao Travessão Santo Isidoro. (7 votos 

favoráveis e um contrário do vereador Gilnei Smiderle). INDICAÇÃO Nº 45 - A Vereadora Lara Lucatelli 

Borella do MDB indica ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que analise a 

possibilidade de disponibilizar atendimento psicológico às famílias atingidas pelo Covid 19. (Unânime). 

INDICAÇÃO Nº 46 - A Vereadora Lara Lucatelli Borella do MDB indica ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, a possibilidade de disponibilizar uma academia ao ar livre para a comunidade 

do Travessão Curuzzu e posteriormente nos demais travessões. (6 votos favoráveis e dois contrários dos 
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vereadores Lino Peccati e Deise Bunai). INDICAÇÃO Nº 47 - A Vereadora Lara Lucatelli Borella do 

MDB indica ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, solicita o envio de formulário de 

solicitação à Receita Federal de pedidos de bens, como veículos, computadores, material de informática, 

televisores, bazar, que possam ser doadas ao Município de Nova Pádua. (Aprovado por unânime). 

REJEITADA: INDICAÇÃO Nº 44 - A Vereadora Lara Lucatelli Borella do MDB indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, a prorrogação por mais dois anos do prazo de validade do 

Concurso Público nº 007/2019, Edital de Abertura nº 01/2019. (Rejeitada por unanimidade 8 votos 

contrários). Nas explicações pessoais o vereador Antônio Rode afirmou que considera justo pois apoia 

quando tem que apoiar e reprova quando acha necessário, por isso reprova quando ela acusa que todos são 

irresponsáveis e negligentes por deixar o posto sem médico, pois foi tentado e estão tentando de várias 

maneiras solucionar o problema, e não existe como segurar um profissional se ele quer sair. Não concorda 

quando a colega diz que tem de pensar nos desempregados pois a prefeitura não é uma agência de empregos. 

Por fim, disse que espera que para quinta feira tenha médico no posto pois a empresa já esta contratada. A 

vereadora Giseli B. Rossi. Afirmou que o acordo de protocolar as indicações até a sexta feira visa dar mais 

tempo aos vereadores se informar sobre os assuntos pois nenhum vereador está de brincadeira e querem dar 

informações corretas. Referente ao pronunciado em tribuna lamentou que pela primeira vez enxerga 

vereadores interessados em intrigas, no qual considera que a vereadora perdeu uma ótima oportunidade de 

mostrar sua capacidade. Afirmou que lamenta se ela foi induzida a ter essa postura e lamenta ainda mais se 

teve por conta própria. A vereadora Lara Borella retruco dizendo que ninguém reclamou do médico 

enquanto ele estava trabalhando, e afirmou que só poderão dizer se valeu a pena se os gastos com hospital 

de Flores da Cunha diminuírem. Ela disse que como vereadora ela respeita o Regimento pois isso é Lei se 

eles querem fazer acordos é com eles. O certo é certo e o errado é errado. A vereadora Deise Bunai disse 

que a vereadora Giseli e Tonico resumiram muito do que ela também tinha a dizer. Lamentou mais sete 

casos de covid no município onde estamos perdendo oportunidade de socializar e pediu que as pessoas 

continuem se cuidando e que aos poucos a vacinação vai avançando. O vereador Lino Peccati lamentou 

as perdas dos Paduenses Gustavo Araldi, que certamente deveter sentido o peso da idade, mas lembrou a 

grande pessoa que foi. E também da Franciele Toscan uma jovem que nos deixa cedo, mas que tinha 

referências muito boas de sua pessoa. Relatou que é um apaixonado por cultura e história por isso 

comemorou o tombamento da subprefeitura e lembrou da festa e felicidade relatada na inauguração. Sobre 

as declarações da colega lara, afirmou que o poder executivo com certeza está fazendo o máximo para que 

as coisas deem certo, para ela ficar tranquila que tem muitas pessoas qualificadas e esforçadas dando seu 

melhor. O Presidente Maico Morandi disse que se chateou quando foi chamado de mentiroso. Agradeceu 

as críticas pois sempre cresce com elas, pois também está no cargo de presidente a seis meses e não está 

em um trono e não é perfeito também comete erros. Por isso, quando chegou a casa me coloquei a disposição 

para o que precisasse, e solicitei que se tivesse sugestões eu iria agradecer, lembrou que sempre disse que 

pretende ser o que vereador Léo Sonda foi para ele quando entrou na câmara com 18 anos. Afirmou que já 

solicitou ao jurídico para adiantar a atualização do Regimento Interno pois entendeu que infelizmente para algumas 

pessoas acordos não tem validade nenhuma. Sobre as acusações feitar em relação aos inúmeros disse que ficou 

desestabilizado emocionalmente e não conseguiu prestar atenção, mas que na próxima semana vai fazer um 

detalhamento completo. Finalizando, relatou uma notícia boa no qual foi feita licitação para reposição do óleo diesel 

que resultará entorno de 50 a 100 mil reais por ano. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual 

será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos sete dias do mês de junho de dois mil 

e vinte e um.  
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